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W  S E T N Ą  RO CZN ICĘ URODZIN 
KAROLA DARWINA.

Rok 1809 pamiętny jest w dziejach bio
logii. W roku tym ukazało się wieko
pomne dzieło Jana Chrzciciela Lamarcka 
„La philosophie zoologitjue£i i w tymże 
roku urodził się Karol Darwin, który 
w pięćdziesiąt lat później (1859) ogłosił 
znakomite swe „Origin of Species".

Obadwaj ci wielcy' przyrodnicy zajęli 
pierwszorzędne stanowisko w dziejach 
teoryi descendencyi i wogóle w historyi 
nauk biologicznych, ale losy dwu wy
mienionych dzieł zupełnie były różne. 
Na dzieło Lamarcka przez długi czas nie 
zwiacano uwagi, czczono tego uczonego 
za inne jego pisma, za dzieła treści flo- 
rystyczno - botanicznej i systematyczno- 
zoologicznej, ale „Filozofia zoologii“ ni
komu nie imponowała; owszem, w mowie 
pogrzebowej po śmierci Lamarcka Jerzy 
Cuvier *) poczytał za ciężką winę zmar-

*) Mowa ta  odczytana została po śmierci Ou- 
y iera na publicznem posiedzeniu Akademii Nauk 
w  P aryżu  w r. 1832.

łemu koledze, że puścił się na pole fan- 
tazyj naukowych, i że blask swego na
zwiska, zdobyty inneini pracami, przy
ćmił przez ogłoszenie „Filozofii przyro- 
dy“. I przez całe lat pięćdziesiąt dzieło 
to nie mogło zyskać sobie zwolenników 
śród ogółu botaników i zoologów. Naod- 
wrót zaś książka Darwina wywołała nie
słychany przewrót w nauce, odrazu po
ciągnęła za sobą setki biologów, spowo
dowała prawdziwą rewolucyę myśli, pchnę
ła na nowe tory naukę o życiu, a od tej 
chwili dopiero poczęto i ideom Lamarcka 
poświęcać baczniejszą uwagę, w ostatnich 

j zaś czasach powstał nawet wybitny no
wy kierunek dociekań biologicznych, 
ochrzczony mianem neo-lamarkizmu, pod 
którego wpływem zasadnicze myśli La
marcka uznano za genialne ł)- Dlaczego 
tak było? Czy może za czasów Lamarcka 
świat naukowy nie dorósł do zrozumie
nia idei descendencyi, czy może umysły 

j były jeszcze nie przygotowane do wiel
kich syntez biologicznych, czy może bra-

’) Dzięki temu kierunkow i- panuje dziś |»o- 
.wszechny k u lt dla Lam arcka, a F rancya w se
tną  rocznicę pojaw ienia się ^Filozofii zoologii“ 

; wznosi mu w spaniały pomnik w Paryżu.
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kowało faktów i dowodów? Zapewne, że 
w części tak było, boć przecież dopiero 
w pierwszej połowie ubiegłego wieku za
częła się skuteczna reakcya przeciw wi- 
talistycznemu pojmowaniu życia, przecież 
jeszcze w r. 1827 Berzelius nazwał che
mię organiczną nauką o związkach po
wstających w ustroju pod wpływem siły 
życiowej, a w rok później już Wóhler 
dokonał słynnej syntezy mocznika, wpra
wdzie dopiero w r. 1839 Schwann uza
sadnił teoryę komórkowej budowy ustro
jów zwierzęcych, oraz w pierwszej też 
połowie ubiegłego wieku upadła dopiero 
na dobre teorya preformacyi i zaczęła się 
należycie rozwijać embryologia, a i naj
ważniejsze postępy w dziedzinie geologii 
przypadły na pierwszą połowę tegoż wie
ku. Lamarck nie znał więc wielu fak
tów, któremi Darwin mógł już się posił
kować, ale znali je  przecież wszyscy wy
bitni biologowie i geologowie u schyłku 
pierwszej połowy XIX wieku, a pomimo 
to wiara w stałość gatunków panowała ' 
wszechwładnie, wszechwladniej nawet, j  
aniżeli w wieku XVIII, w którym tak 
lubiono „fllozować1 w dziedzinie nauk 
przyrodniczych. Przecież Karol Lyell, 
ten sam znakomity geolog, na którego 
badaniach w znacznej mierze Darwin 
oparł swoję teoryę, był aż do r. 1859 wy
znawcą Lineuszowskiej zasady niezmien
ności form organicznych, a w liście do 
Darwina, napisanym około tego czasu, 
przyznaje, że dopiero dzieło tego wielkie
go biologa „nawróciło go“. Pomimo za
tem, że biologia około połowy ubiegłego 
stulecia uczyniła takie postępy na tylu 
polach, wierzono powszechnie w nie
zmienność gatunków tak długo, dopóki 
Darwin nie zrzucił zasłony z przed oczu 
przyrodników.

Kto więc był właściwym twórcą teoryi 
descendencyi, czy ten, który nikogo nie 
przekonał i którego dzieło bez żadnego 
powstało wpływu na współczesnych, czy 
też ten, który odrazu zelektryzował cały 
świat naukowy dla idei descendencyi; czy 
ten, który w lat nawet pięćdziesiąt po 
pojawieniu się dzieła jego nie zdoła! wpo
ić w umysły przyrodników wielkiej pra
wdy naukowej, że formy organizmu są

| zmienne, czy ten, który ugruntował tę 
prawdę, zyskał dla niej odrazu szerokie 
rzesze naturalistów i spowodował niesły
chany w dziejach wiedzy przewrót w my
ślach i zapatrywaniach na ogół zjawisk 
biologicznych? A jednak, jak  nadzwy
czajnie niesprawiedliwie osądzali niektó
rzy przyrodnicy znaczenie Lamarcka i 
Darwina w historyi wiedzy. E. Haeckel 
np. powiada w swoich „Dziejach utwo
rzenia przyrody* że „należy ściśle odróż
nić teoryę descendencyi ugruntowaną 
przez Lamarcka od teoryi doboru (selek- 
cyi), ugruntowanej przez Darwina". Jest 
to krzycząca niesprawiedliwość, wyrzą
dzona Darwinowi i dowodząca, jak wy
soce bezkrytycznym i powierzchownym 
Haeckel okazał się w tym wypadku. Są
dzę, że ów fałsz historyczny pochodzi 
stąd, że sam Darwin nieco niestosowny 
dał tytuł dziełu swemu, brzmiący: „O po
wstawaniu gatunków drogą doboru natu- 
ralnego“; powinien zaś je  był zatytuło
wać „O powstawaniu gatunków oraz o 
czynnikach je  powodujących".

Zapytajmy, dlaczego Darwina uważać 
należy istotnie za tego, który ugrunto
wał teoryę descendencyi? Otóż nie tylko 

I Lamarck, ale i żaden z jego poprzedni
ków np. Geotfroy St. Hilaire, Erazm Dar
win, Treviranus, Bufton i inni nie posta
wili kwestyi descendencyi na gruncie re
alnym, ściśle naukowym, faktycznym, ale 
zadowalali się bądź to całkiem golostow- 
nem twierdzeniem, że gatunki są zmien
ne, bądź to puszczali wodze fantazyi, nie 
licującej ze ściśle naukowem traktowa
niem przedmiotu. Jakież to dowody przy- 

: toczył Lamarck, dowody, mające przeko
nać czytelnika o tem, że gatunki się 
zmieniały? Wprost tylko oświadczył, że 
każdy zoolog musi wierzyć w zmienność 
form organicznych, bo na każdym kroku 
widzi formy przejściowe, ale nie przyto
czył ani jednego faktu z dziedziny syste
matyki, anatomii porównawczej, embryo- 
logii, geografii roślin i zwierząt oraz pa
leontologii, któreby przekonywały o pra
wdzie jego poglądu. Słowem, nie starał 
się on w naukowy sposób uzasadnić, 
ugruntować, dowieść samego faktu des
cendencyi, ale tylko usiłował wskazać,
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jakie czynniki powodować mogą zmiany j  
w organizacyi i to było wielką zasługą 
jego, że odgadł, iż zmiana warunków, I 
używanie lub nieużywanie organów, oraz 
mniej szczęśliwa idea „usiłowania czyli i 
woli“ zwierzęcia do wykonania pewnej 
nowej czynności — że te czynniki wywo
łują modyfikacye w budowie organizmów. 
Jednem słowem Lamarck, jak  i jego po
przednicy, nie uzasadnił samego faktu 
descendencyi, która czekała przez długi 1 
czas na ugruntowanie naukowe; wypo
wiedział tylko pewne myśli co do czyn
ników, które mogłyby zmienność powo
dować. Ale bez pierwszego, ostatnie nie 
miało podstawy naukowej, ani też nie 
budziło zainteresowania u ogółu biolo
gów. Bo skoro trzymano się stanowiska j  

Lineuszowskiego, to przypuszczenie, że 
pewne warunki mogą zmieniać do pe
wnego stopnia organizacyę jestestw ży
jących, nie mogło być uważane ani za 
zbyt doniosłe, ani wogóle za interesujące 
dla zoologii lub botaniki, zwłaszcza, że 
Lamarck operował samemi tylko przypu
szczeniami, np. co do przyczyn, które 
wywołały długą szyję u żyrafy, pojawie
nie się błon pławnych, lub nóg szczudło- 
watych u ptaków wodnych lub brodzą
cych i t. p. Stąd małe zainteresowanie j  

się dziełem Lamarcka i małe jego zna
czenie w historyi biologii pierwszej po
łowy ubiegłego wieku.

Nauki biologiczne można w sposób 
najogólniejszy podzielić na dwie grupy: 
na biotaksyę i biofizykę, pierwsza zaj
muje się uszeregowaniem organizmów, 
a mianowicie rozmieszczeniem ich w sy
stemie (klasyfikacyi), w przestrzeni (ge
ografia roślin i zwierząt) i w czasie (zoo- 
paleontologia i botano - paleontologia); 
druga, t. j. biofizyka opisuje zjawiska 
życiowe w organizmie, jako jednostce 
i wpływ na nie otoczenia, słowem, opi
suje stosunki biologiczne. Gdyby np. na 
kuli ziemskiej istniał tylko jeden, jedy
ny gatunek zwierzęcia, gdyby on tylko 
istniał teraz i dawniej i zamieszkiwał 
całą ziemię — nie byłoby biotaksyi, ale 
istniałaby biofizyka tego ustroju; gdyby 
zaś na ziemi naszej istniały np. tylko 
kopalne formy, to istniałaby biotaksya

(nauka o rozmieszczeniu w systemie, prze
strzeni, czasie), ale nie istniałaby biofi
zyka.

Otóż dowodów dla idei descendencyi 
wogóle dostarcza głównie biotaksya; bio
fizyka zaś poucza nas jeno o tem, jakie
go rodzaju mogą być prawdopodobne 
czynniki, powodujące ową descendencyę 
czyli ewolucyę organizmów. Otóż żaden 
z poprzedników Darwina, nie wyłączając 
Lamarcka, nie opierał się na biotaksyi, 
a więc nie udowodnił samej zasady des
cendencyi; badacze ci uwzględniali tylko 
biofizykę, i dlatego też mogli mówić je 
dynie o prawdopodobieństwie czynników, 
które mogą powodować zmienność orga
nizmów. Geoffroy de St. Hilaire, liobi- 
net, de iMaillet, Erazm Darwin mówili 
np. o świecie otaczającym; „monde am- 
biant“ St. llilairea miał powodować prze
kształcenie się jaszczurów latających w 
ptaki, a i Lamarcka warunki zewnętrz
ne, zmiana woli pod ich wpływem i zmia
na czynności fizyologicznej pod wpływem 
zmienionej woli (usiłowania)—to również 
dziedzina biofizyki; dociekania te mogły 
więc tylko dotyczeć prawdopodobieństwa 
czynników, powodujących zmiany orga
nizacyi, ale nie mogły udowadniać samej 
descendencyi, przemiany gatunków.

Karol Darwin pierwszy genialnym swym 
umysłem ogarnął całość materyału dowo
dowego, on zrozumiał pierwszy, że prze- 
dewszystkiem należy dowieść samego fa
ktu descendencyi i wykazać nienauko- 
wość i bezzasadność wiary w niezmien
ność form organicznych. To też trzy 
czwarte dzieła swego „O powstawaniu 
gatunków* i całe dwa tomy dzieła „O 
zmienności zwierząt i roślin w stanie 
kultury“ poświęca on przedewszystkiem 
faktom biotaksyi i wykazuje z całą ści
słością, że naturalista musi przyjąć zmien
ność form organicznych i descendencyę 
jednych form od innych. Dowody czer
pie przedewszystkiem z dziedziny syste
matyki, wykazuje w sposób genialny 
i przekonywający, że niema różnicy za
sadniczej pomiędzy odmianą a gatunkiem, 
że odmiany czyli rasy to tylko rozpoczy
nające się gatunki; przechodzi i rozbiera 
po kolei wszelkie próby przeprowadzenia
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ścisłej granicy jakościowej pomiędzy rasą 
a gatunkiem, rozpatruje kwestyę płodno
ści metysów i niepłodności hybrydów 
zwierzęcych i roślinnych i z całą jasno
ścią dowodzi, że niepodobna wykazać gra
nicy pomiędzy rasami, podgatunkami i 
gatunkami.

Z kolei przytacza niezliczoną ilość fak 
tów z dziedziny zoo-geografli i botano- 
geografii, dotyczących rozmieszczenia 
zwierząt i roślin na kontynentach, na 
większych obszarach ziemi, na wyspach 
oceanicznych oraz w morzach, odgrani
czonych od siebie większemi lądami. 
Rozmieszczenie to dowodzi najwymow
niej, że pewne grupy zwierząt i roślin 
pochodzić muszą od wspólnych szczepów, 
że pewne formy, dostawszy się do oko
lic, odgraniczonych, czyli izolowanych od 
innych, uległy samodzielnej zmianie i wy
tworzyły nowe formy, spokrewnione z 
tamtemi, ale mniej lub więcej od nich 
się różniące. Wreszcie olbrzymia ilość 
faktów geologiczno - paleontologicznych, 
powolność i długotrwałość zjawisk geolo
gicznych, olbrzymie okresy w życiu przy
rody, podobieństwo i pokrewieństwo form 
kopalnych z dziś żyjącemi w pewnych 
okolicach ziemi, stopniowe przejścia w 
formach kopalnych, szeregi paleontologi
czne w licznych przypadkach — oto n ie 
zbite dowody, niemal bezpośrednie dla 
teoryi descendencyi, zrozumiane, ocenio
ne i oświetlone dopiero przez genialnego 
biologa angielskiego.

Darwin uzasadnił więc i ugruntował 
teoryę descendencyi. Nie kto inny prze
to, tylko on, je s t  prawdziwym twórcą tej 
teoryi. To też dopiero od chwili ukaza
nia się dzieła „O powstawaniu gatunków1* 
upadła wiara w niezmienność, stałość 
lorm organicznych, wiara, której poder
wać nie zdołały gołosłowne, bezdowodo- 
we jakkolwiek genialne twierdzenia La
marcka i wielu jego poprzedników. To 
postawienie kwestyi descendencyi na ści
śle naukowym gruncie faktycznym było 
przyczyną niezwykłego powodzenia, ja 
kiego doznało dzieło Darwina, do przy
rodników bowiem przemawiają przede
wszystkiem fakty i nic innego --  tylko 
fakty, spekulacyo zaś nieoparte na ma-

teryale dowodowym, nie znajdują zwykle 
u nich posłuchu. Stąd pewna pogarda 
dla pism Geottroyów, Robinetów, a przez 
długi czas i dla Lamarcka ze strony ba- 
daczy-przyrodników, a ów niesłychany 
zapał u nich dla pism Karola Darwina, 
który-był w każdym calu swego je s te s t
wa ścisłym badaczem i przyrodnikiem, 
i nie znosił „filozofowania" w naukach 
przyrodniczych. A rzecz ciekawa, że 
Darwin, instynktownie unikający owego 
filozofowania bezdowodowego, nazwał dzie
ło Lamarcka w liście do Hookera (1844) 
„istotnie bezwartościowemu a w r. 1849 
napisał w liście do tego przyrodnika: „że 
Lamarck przez swoję bezmyślną, jakkol
wiek zręcznie napisaną, książkę zaszko
dził przedmiotowi". Dlaczego Darwin, 
taki zagorzały zwolennik idei ewolucyi, 
sam twórca teoryi descendencyi, z takim 
przekąsem wyrażał się o dziele Lamar
cka? Tylko dlatego, że ono nie zawie
rało dowodów faktycznych, że nie prze
mawiało przeto do przekonania Darwina, 
jako przyrodnika. Tem mniej mogło 
więc przekonać innych przyrodników, 
którzy wierzyli święcie w zasadę stałości 
gatunków i dzielili stanowisko księgi Ge
nezy, podobnie jak Lineusz. Jeżeli La
marck stał się później, już w drugiej po
łowie ubiegłego wieku, wielkim Lamar- 
ckiem, to tylko dlatego, że przed nim 
Darwin ugruntował teoryę descendencyi, 
bo dopiero skoro uwierzono w ewolucyę 
organizmów, zaczęto dociekać czynników 
tej ewolucyi i zrozumiano, że idee La- 
marckowskie o wpływie warunków, uży
wania i nieużywania narządów są isto
tnie genialne i mogą być bardzo pomo
cne dla zrozumienia czynników ewolucyi.

Ale Karol Darwin nie tylko ugrunto
wał teoryę ewolucyi i był niemal wyłą
cznym twórcą jej podstaw przyrodni
czych, ale nadto spróbował wyjaśnić tak
że czynniki ewolucyi, oparłszy się pod 
tym względem na szerokich podstawach 
biofizyki. Czynnikami temi były, zdaniem 
Darwina: wpływ bezpośredni warunków 
zewnętrznych, odziedziczone skutki uży
wania lub nieużywania pewnych organów 
pod wpływem warunków, a przedewszy
stkiem zasada doboru naturalnego, pod
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której działaniem utrzymują się w walce I 
o byt osobniki z najkorzystniejszemi dla 
siebie znamionami i w ten sposób przy
stosowują się do warunków.

A jak olbrzymią krzywdę wyrządzają 
Darwinowi ci, którzy mienią go twórcą 
teoryi doboru, a nie twórcą przyrodni
czych podstaw teoryi descendencyi, tak 
znów mylą się i ci wszyscy, co uważają, 
że Darwin uznał zasadę doboru za jedy- j 
ny czynnik ewolucyi. Sądzę, że najlepiej 
uczynię, przytaczając słowa samego Dar
wina: „Ponieważ poglądy moje były czę
sto w ostatnich czasach bardzo błędnie 
przedstawiane, i utrzymywano, że prze
mianę gatunków przypisuję wyłącznie 
tylko doborowi naturalnemu, pozwolę 
więc sobie zauważyć, że tak w pierwszem 
wydaniu dzieła mego, jako też i w pó
źniejszych, wypowiedziałem następujące 
zdanie: „jestem przekonany, że dobór sta
nowi najgłówniejszy, jakkolwiek nie je
dyny środek przemiany jestestw żyją
cych". To jednak nic nie pomogło. Po
tężna je s t  moc błędu, lecz historya wie
dzy uczy, że moc ta na szczęście nie jest 
długotrwała! Dziś w sto lat po narodzi
nach wielkiego biologa są jeszcze jednak 
przyrodnicy, w tak błędny i jednostron
ny sposób przedstawiający naukę Dar
wina.

O ile pierwsza, najgłówniejsza myśl 
Darwina, a mianowicie idea descenden
cyi, stopniowego rozwoju organizmów, 
nie tylko nie doznała krytyki ze strony 
późniejszych badaczów, ale przez wszy
stkie nowo zdobyte fakty została potwier
dzona i pogłębiona, tak, że dziś niema 
już ani jednego przyrodnika, któryby 
wierzył w stałość gatunków, o tyle dru- 
ga jego myśl, niejako już uboczna w sto
sunku do pierwszej, naczelnej, a miano
wicie myśl, jakoby dobór naturalny byl 
jednym z najważniejszych czynników 
ewolucyi, nie przez wszystkich przyjęta 
była przyrodników. Niektórzy zagorzali 
ewolucyoniści, np. Naegeli lub de Vries, 
zasadzie doboru naturalnego odmawiają 
znaczenia w powstawaniu nowych form 
w przyrodzie. Nie ulega wątpliwości, że 
ta strona darwinizmu ma swoje słabe 
strony, ale to jest rzeczą pewną, że do ;

dziś dnia nikt nie dał lepszego objaśnie
nia pewnej grupy zjawisk, związanych 
ze sprawą ewolucyi. Faktem jest mia
nowicie, że organizmy są zbudowane w 
taki sposób, że każda część ich ciała, ka
żda ich funkcya, każdy instynkt przy
nosi korzyść danym osobnikom. Jakże 
zrozumieć tę celowość w organizacyi 
i czynnościach ze stanowiska przyrodni
czego? W jakiż sposób, odrzucając czyn
niki nadprzyrodzone, któremi nauka ści
sła, empiryczna zajmować się nie może, 
można wyjaśnić sobie genezę owych ty 
siącznych celowych urządzeń u zwierząt 
i roślin? Tego nie wytłumaczy ani wpływ 
bezpośredni warunków zewnętrznych(neo- 
lamarkizm), ani wiara w obecność pe
wnych specyficznych sił wewnętrznych 
rządzących ewolucyą (negelizm), ani mu- 
tacyonizm (de Vries), przyjmujący, że no
we formy nie powstają drogą powolnych 
przekształceń, lecz nagle, jakby wybu
chowo. Powstanie pożytecznych korzy
stnych urządzeń, czyli przystosowań w 
życiu zwierząt i roślin tłumaczy dotych
czas jedynie tylko zasada doboru natu
ralnego, podobnie jak  zasada doboru sztu
cznego wyjaśnia nam powstawanie ras 
zwierząt i roślin domowych, przynoszą
cych pożytek człowiekowi. Może w przy
szłości poda ktoś lepsze objaśnienie ge
nezy pożytecznych przystosowań u ustro
jów żyjących; do dziś dnia jedynie za
sada doboru naturalnego daje nam klucz 
do zrozumienia tych zjawisk na gruncie 
przyrodniczym.

Czem je s t  zatem darwinizm? W szer
szeni znaczeniu tego wyrazu jest niem 
przyrodnicze ugruntowanie descendencyi, 
w znaczeniu ciaśniejszem—próba obja
śnienia czynników ewolucyi zapomocą za
sady doboru naturalnego (także doboru 
płciowego) oraz kilku innych zasad, przyj
mowanych już przed Darwinem przez 
Geoffroy dn St. Hilairea, a głównie przez 
Lamarcka (wpływ otoczenia, używanie 
lub nieużywanie organów). Darwinizm 
w znaczeniu ogólniejszem zwyciężył na 
całej linii, bo wszystkie odkrycia, doko
nane w biologii po czasach Darwina 
stwierdziły jego prawdziwość, darwinizm 
w znaczeniu ciaśniejszem, jako próba
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objaśnienia czynników descendencyi, wy
tłumaczenia niejako mechanizmu tej osta
tniej miał i ma swoich zwolenników i 
przeciwników, ale jako próba naukowego 
objaśnienia genezy urządzeń celowych 
w świecie organicznym nie został do dziś 
dnia zastąpiony przez żadną inną teoryę 
naukową.

Ale Darwin nie tylko dał naukowe 
podwaliny idei descendencyi, nietylko był 
twórcą teoryi doboru naturalnego. On 
też położył największe zasługi w stwo
rzeniu nowej gałęzi nauk biologicznych, ' 
mianowicie biologii ogólnej, gdyż on pier
wszy dociekał kwestyi różnic pomiędzy 
hybrydami a metysami, zastanawiał się 
głęboko nad dziedzicznością i zmienno
ścią, on pierwszy dał nam „tymczasową 
hypotezę dziedziczności" (t. zw. hypotezę 
pangenezy), on głównie po starym, za
pomnianym Sprenglu odnowił kwestyę 
stosunku owadów do kwiatów, opisał ro
śliny owadożerne, podpatrzył współzależ
ność wzajemną organizmów, słowem zro
zumiał, jak  doniosłe ma znaczenie trak
towanie zjawisk życiowych ze stanowi
ska ogólno-biologicznego. Po jego cza
sach, wskutek znakomitych odkryć w 
dziedzinie biologii, zwłaszcza zaś niesły
chanego rozwoju nauki o komórce orga
nicznej, o ustrojach jednokomórkowych 
i o rozwoju zarodka biologia ogólna na 
nowe wstąpiła tory, ale niewątpliwie 
twórcą tego nowego kierunku badań bio
logicznych był nie kto inny, jeno nie
śmiertelny Karol Darwin. Proroczo prze
widział on doniosłość swej nauki dla 
przyszłego rozwoju wiedzy biologicznej. 
„Wielkie—powiedział w końcowym ustę
pie dzieła swego—i prawie dotąd nie- j 
tknięte jeszcze pole otworzy się dla ba
dań, przyczyn i praw zmienności, kore- 
lacyi, używania i nieużywania narządów, 
bezpośredniego wpływu zewnętrznych wa
runków życia. Badanie płodów kultury 
zyska niezmiernie wiele na wartości. Je 
dna, przez człowieka otrzymana nowa 
odmiana będzie stanowiła ważniejszy i 
ciekawszy do badania przedmiot, aniżeli 
wzbogacenie układu naszego nowym ja 
kimś gatunkiem, dodanym do niezliczo
nego już mnóstwa innych znanych ga

tunków. Klasyfikacye nasze staną się ge- 
nealogicznemi, ...embryologia odsłoni nam 
prototyp każdej wielkiej grupy układu, 
...a psychologia oprze się na zdaniu, sfor- 
mułowanem już przez Herberta Spence
ra, że każda umiejętność i każda zdol
ność duchowa może być tylko stopniowo 
osiągnięta “.

Prorocze zaiste słowa. W tych nadzie
jach Darwina nakreślony został olbrzymi 
program pracy, program, który przewyż
szył wszelkie oczekiwania i marzenia. 
Bo kto porówna rozwój nauk biologicz
nych i niesłychane postępy we wszyst
kich ich dziedzinach w drugiej połowie 
19 i w bieżącem stuleciu ze stanem tych 
nauk w pierwszej połowie ubiegłego wie
ku, ten tylko zdoła ocenić tytaniczny po
stęp nauki o życiu pod wpływem pism 
Darwina. I jeszcze jedno przewidział pro
roczo. Zrozumiał, że jego nauka rzuci 
nowe zarzewie walki pomiędzy wiedzą 
a wiarą, ale przewidział zarazem, że wal
ka ta ustanie ku korzyści i wiedzy i wia
ry. „Nie widzę żadnego poważnego po
wodu—powiedział—dla którego poglądy 
moje miałyby się sprzeciwiać czyimkol- 
wiekbądź uczuciom religijnym. Powinni
śmy się uspokoić, przypomniawszy sobie, 
że największe odkrycie ducha ludzkiego, 
a mianowicie prawo ciążenia powszech
nego, Leibnitz zakwestyonował, jako sprze
ciwiające się religii oraz objawieniu11. 
A przecież prawo to zostało uznane przez 
całą ludzkość, a wiara pozostała wiarą. 
Przewidywania zaś Darwina co do teoryi 
ewolucyi spełniły się również, skoro dziś 
nawet duchowni, jak  jeąuitaWasman,uzna
ją, że gatunki są zmienne i rozwijają się 
drogą powolnych przekształceń. W kra
jach ucywilizowanych i wysoko kultural
nych, np. w Anglii, ustała już dawno wal
ka duchowieństwa przeciw teoryi roz
woju, przeciw darwinizmowi, którym nie
gdyś straszono ludzi jak złym duchem, 
a uczucia religijne tam panują i panować 
będą, jak  dawniej panowały.

Józe f Nusbaum.
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A. L A C E O I X ,

O S T A T N IE  D N IE  HERKULANUM  
I POM PĘJI.

(Dokończenie).

Przysłuchajmy się teraz opisowi świad- j  

ka nie byłe jakiego. W pierwszym swo
im liście Pliniusz młodszy opowiada 
śmierć swego stryja, słynnego przyrod
nika, Pliniusza starszego. Oto treść tego 
opisu, wyłożona w świetle wyżej przyto
czonych spostrzeżeń geologicznych.

Dnia 24 sierpnia około godziny 1 m. 15 
popołudniu slup pary i popiołu niezwy
kłej wysokości i kształtu wzniósł się 
z wulkanu. Pliniusz opisuje go w spo
sób bardzo obrazowy; jego udatne poró
wnanie do pinii włoskiej zostało ogólnie 
przyjęte i dotychczas jeszcze pióropusz 
unoszący się podczas wybuchów ponad 
Wezuwiuszem Neapolitańczycy nazywają 
„il pino".

Pliniusz starszy chce zbadać to zja
wisko zbliska. Opuszcza Misenum i pły
nie w kierunku wulkanu; nie może j e 
dnak przybić do brzegu. Odrzucony przez 
wiatr północny, kieruje się ku Stabiom 
i tam wysiada na ląd. Wieczorem lapilli 
padają w tak wielkiej ilości, że grożą 
mieszkańcom zatarasowaniem w domach. 
Ten grad małych kamyków trwa bezu- 
stanku aż do rana 25 sierpnia. Pliniusz 
udaje się wówczas na brzeg z zamiarem 
ucieczki drogą morską, ale wciąż wieje 
wiatr wsteczny; kładzie się więc na zie
mi, ażeby trochę odpocząć. Siła wybu
chu wzmaga się i słudzy Pliniusza z wy
jątkiem dwu—uciekają. Z pomocą tych 
ostatnich starzec podnosi się, lecz na
tychmiastowo pada bez życia. Ciało je 
go, znalezione w trzy dni później, miało j 

pozę i wyraz człowieka śpiącego, zjawi- 1 
sko, rzucające się w oczy na wielu od
lewach pompejańskich.

Prawdopodobnie tragiczna jego śmierć 
nastąpiła podczas takiego paroksyzmu 
eksplozyi, ja k  ten, po którym 8 kwietnia 
1906 r. popiół zastąpił lapilli. W samej

rzeczy zgadza się ona w czasie z poja
wieniem się wielkiej czarnej chmury, 
przerzynanej przez błyskawice, która oto
czyła Misenum i którą Pliniusz opisuje 
w drugim swoim liście. Niektórzy geolo
gowie dopatrywali się tu obłoku pałają
cego, a]e nie trudno poznać w niej zwy
kły tuman popiołu, wzniesiony ku górze 
i opadający w postaci pyłu na pewnej 
dopiero odległości od wulkanu.

Ten krótki rozbiór dowodzi na podsta
wie licznych argumentów, że Pompeji nie 
uległy zniszczeniu piorunującemu, jak to 
się stało z St. Pierre, pod oddechem pło- 

I miennym obłoku. Odtwarzając trzy lata 
temu jednę kartę ze swych dawnych 
dziejów, Wezuwiusz potwierdził w spo
sób doświadczalny słuszność naszych de- 
dukcyj, które mieliśmy prawo wyprowa
dzić zarówno z badań geologicznych ru
in, jak  i z opisów Pliniusza. Śmierć 
Pompeji następowała powoli, spowodowa
na przez zasypywanie stopniowe miasta 
materyami wyrzuconemi przez wulkan 
i spadającemi na ziemię w postaci gradu 
lub deszczu.

Z jednej zatem strony zniszczenie pra
wie natychmiastowe pod uderzeniem ma- 
teryj palących, gwałtowne działanie me
chaniczne po linii prawie poziomej, bez 
żadnego poruszenia się gruntu, z drugiej 
zaś gniecenie, przyduszanie powolne pod 
parciem materyi o niskiej, lub, w każ 
dym razie, bardzo niewysokiej tempera
turze, działanie mechaniczne po linii z gó
ry na dół, z towarzyszącem jednocześnie 
trzęsieniem ziemi, — oto dwie formuły, 
w jakich wyrazić można działanie nisz- 

| czycielskie dwu głównych typów wybu- 
j  chów wulkanicznych, obu, niestety, zilu

strowanych na kataklizmach najśmier- 
telniejszych, jakie zanotowała historya 
fizyczna naszej planety.

Mechanizm zniszczenia, dokonanego 
przez Wezuwiusz był zupełnie odmienny 
od takiegoż działania Góry Pelee, a je- 

I dnak, z punktu widzenia czysto ludzkie
go, dają się zauważyć uderzające analo
gie w obu tych tragicznych zdarzeniach. 
W listach swych Pliniusz okazał się ró
wnie bystrym obserwatorem ludzi, jak
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i rzeczy. Gdy czytam opis ucieczki z Mi
senum, stają przedemną godziny, które 
sam przeżyłem. Zdaje mi się, że widzę, 
jak  w ciemności, spowodowanej przez 
gęsty spadek popiołu, w ciemności, którą 
zaledwie nieco rozświetla zaćmione słoń
ce, poruszają się przede mną cienie, wi
dziane już na Antylach lub na stokach 
Wezuwiusza. Zdaje mi się, że poznaję 
krzyki trwogi śmiertelnej lub rozpaczy, 
modlitwy i klątwy już raz słyszane. Na 
przestrzeni ośmnastu wieków dusza ludz
ka wobec tych samych niebezpieczeństw 
pozostaje bez zmiany, podczas gdy zmie
niło się tyle rzeczy naokoło. Przerażenie 
tak samo wstrząsa nią, a w jego obliczu 
człowiek nie znajduje innych dźwięków 
na wyrażenie swego uczucia.

Wniosków, któreśmy sformułowali z po
wodu Pompeji, nie można zastosować do 
Herkulanum. Ruiny jego są zasypane 
w odległości kilku kilometrów, w miej
scu, na którem obecnie zabudowała się 
Resina. Starożytne Herkulanum leżało 
u stóp Wezuwiusza od strony zachodniej, 
tuż przy morzu na pochyłości przerzyna
nej wąwozami.

Żaden współczesny dokument history
czny nie może być użyty do badania, 
którem się zajmiemy. Zaledwie można 
się domyślać aluzyi w jednem zdaniu 
z pierwszego listu Pliniusza.

Przez długi czas istniało przeświadcze
nie, że Herkulanum zostało zatopione 
w strumieniu lawy, zdanie, które pomi
jało dane geologiczne. Powierzchnia grun
tu w Rezynie składa się rzeczywiście ze 
strumieni skał masowych, które jednak 
pochodzą z wybuchów z r. 1631 i 1792, 
i znajdują się mniej więcej o 30 metrów 
ponad ruinami. Z drugiej strony ukształ
towanie materyałów, które otaczają te 
ostatnie z niemniejszą pewnością zmusza 
nas do pominięcia hypotezy o zasypaniu 
miasta materyałami, przyniesionemi w ja -  
kikolwiekbądź sposób drogą powietrzną. 
Nie może być mowy o żadnym z bezpo
średnich sposobów zniszczenia i trzeba 
szukać wyjaśnienia w wulkanicznych zja
wiskach wtórnych, w strumieniach błota.

Pochodzenie ich bywa wogóle bądź kra

terowe, bądź peryferyczne; ale zawsze 
źródła wody szukać należy w atmosferze 
powietrznej, a nie w głębi ziemi.

W pierwszym razie woda gromadzi się 
przed wybuchem w starym kraterze, 
pierwsze eksplozye wyrzucają tę wodę 
deszczową, która stała się już błotem 
skutkiem zmieszania ze szczątkami da
wnego gruntu i świeżym popiołem. Szczę
śliwy przypadek pozwolił mi przyjrzeć 
się zbliska zjawisku takiemu, które po
przedziło wielki wybuch wulkanu Sou- 
friere de St. Vincent. Stałem wówczas 
na samej krawędzi krateru, na którego 
dnie utworzyło się jeziorko. W krótszym 
czasie, niż to się da opowiedzieć, jezior
ko przez nagłą i potężną eksplozyę zo
stało podniesione i całkowicie wyrzuco
ne. Słup błota, nasycony parą, wysoki 
przeszło na 1 000 metrów, który przesu
nął się wówczas przed memi oczyma, sta
nowił widok, którego niech mi zazdrosz
czą wielbiciele wzruszeń silnych a rzad
kich.

W istocie to wyrzucanie błota z same
go krateru wymaga warunków bardzo 
specyalnych i urzeczywistniających się 
bardzo rzadko. Po większej części stru
mienie błota są skutkiem innych przy
czyn.

Najczęstszą przyczyną, jedyną, która 
się stosuje do Wezuwiusza, jest bezpo
średnie działanie deszczów ulewnych, tak 
częstych w czasie wybuchów, na olbrzy
mią masę niespojonych materyałów, któ
re, skutkiem wielkich eksplozyj groma 

| dzą się na stokach wulkanu.
Bez względu na pochodzenie zjawiska, 

prowadzi ono do utworzenia się strumie
ni gęstego błota, które jest w stanie to
czyć olbrzymie złomy skalne; złomy te 
zdają się płynąć po jego powierzchni. 
Materye, w ten sposób przeniesione, roz
pościerają się i gromadzą u stóp góry, 
tworząc, zależnie od swych rozmiarów, 
zlepirńce lub tufy o chaotycznym ukła
dzie.

Herkulanum zostało zasypane właśnie 
przez tego rodzaju osady, t. j. tufy, utwo
rzone przedewszystkiem z drobnych okru
chów pumeksu, z odłamków skał zwar
tych lub krystalicznych i z miałkiego
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pyłu. Miejscami, jak naprzykład w te- | 
atrze, materye te tworzą jednę dosko
nale spoistą masę, podczas gdy gdziein- j  

dziej prawie zupełnie nie trzymają się . 
siebie. Obok tych tufów o układzie cha- : 
otycznym spotykamy prawidłowe uwar
stwienia, pozostałe po falach bardziej 
rzadkiego błota, które czasami następują 
po błocie gęstem i toczą się po niern.

Potoki błota jeden po drugim wdzie
rały się do miasta i wypełniały te gma
chy i domy prywatne, które ostały się 
po ich pierwszym nacisku, i wszystko, 
co się w nich znajdowało, zostało bądź 
na miejscu zatopione, bądź też wyniesio
ne na zewnątrz. Skład mineralogiczny 
tufu nie pozostawia żadnej wątpliwości 
co do sposobu jego powstania, i, co za 
tem idzie, stanowczo wskazuje sposób, 
w jaki miasto uległo zniszczeniu. Pod
czas wybuchu Góry Pelce zachodziły po
dobne wypadki, które można było badać 
krok za krokiem.

Na podstawie tych danych możemy 
sprobować pójść dalej, możemy zastano
wić się nad pochodzeniem tych strumie
ni błota i szukać związku w czasie po
między ich powstaniem a zagrzebaniem 
Pompeji.

Można podać dwie hypotezy i obie zre
sztą mogą znaleść zastosowanie w da
nym wypadku. Wybuch nastąpił po trwa
jącym wieki odpoczynku wulkanu. Bar
dzo być może zatem, że woda deszczo
wa nagromadziła się początkowo na dnie 
starożytnego krateru i została stamtąd 
wypędzona na początku paroksyzmu. Je 
dno zdanie z pierwszego listu Pliniusza 
zdaje się popierać to tłumaczenie. Kiedy 
stryj jego zbliżał się do brzegu, wybuch 
trwa! dopiero kilka godzin.

„Już dno morza, które się nagle pod
niosło, znajdowało się w tej pozycyi, a 
góra, rozlatując się, czyniła brzeg morski 
niedostępnym dla wylądowania” — pisze 
Pliniusz młodszy.

Zapytać się możemy, czy wówczas nie 
zaszedł fakt podobny do tego, który zo
stał stwierdzony n& początku wybuchu 
Góry Pelee? 5-go maja 1902 r. wybuch 
gwałtowny wyrzucił z Wyschłego Jezio

ra (Estang Sec) falę biota, która znisz
czyła fabryki, położone u wylotu doliny 
rzeki Białej a zatem leżące pod wzglę
dem topograficznym podobnie do Herku
lanum. Z błota utworzył się w tem m iej
scu pokład zlepieńca, gruby na kilka me
trów, i pozwolił brzegowi posunąć się o 
jakieś trzydzieści metrów dalej w mo
rze.

Podobne tłumaczenie samo nie wy
starcza, czegoś więcej trzeba jeszcze: 
strumieni błota pochodzenia peryferycz- 
nego. Zresztą obfitość i wielkie rozmia
ry odlewów kropli deszczowych, które 
znajdują się w popiołach pompejańskich, 
świadczą o wielkich opadach atmosfery
cznych, jakie powstały podczas wybu
chu.

Pumeksy Pompeji zostały pokryte war
stwami popiołów i lapilli, odpowiadający
mi popiołom z paroksyzmu roku 1906, 
które znów byty skutkiem uszkodzenia 
szczytu stożka przez wielkie eksplozye. 
Słusznym jest zatem wniosek, że podo
bny objaw towarzyszy! wybuchowi, o któ
rym mówi Pliniusz. Dla nas jest rzeczą 
małej wagi wypowiedzenie się w dysku- 
syi, ciągle jeszcze otwartej, nad kształ
tem, jaki przedstawiał szczyt wulkanu za 
czasów Strabona. Być może, wielka kal- 
dera Sommy o kształcie rozwartej pasz- 

I czy datuje od tej pory, być może, jest 
1 znacznie dawniejsza; w każdym razie pe

wne jest to, że w roku 79 Somma uległa 
silnemu uszkodzeniu, gdyż ona właśnie 
dostarczyła większej części, jeżeli nie ca
łego materyału, z którego się składają 
tufy herkulańskie.

Strumienie błota potworzyły się z okru
chów starego gruntu; z konieczności za
tem powstanie ich jest późniejsze od 
ostatecznego zasypania Pompeji. Wybu
chy lat ostatnich dowiodły, że podobne 
strumienie mogą czynić spustoszenia je 
szcze przez czas długi po ustaniu parok- 
syzmów. Wybuch z roku 79 był wyjąt
kowo silny. Zupełnie je s t  naturalne, że 
i strumienie błota otrzymały wyjątkowo 
wielkie rozmiary. Zasypanie i zamule
nie, równoczesne czy też kolejne, dwu 
miast starożytności pozostaje zatem—tak 
nam się wydaje — we wzajemnej logicz-
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nej zależności, choć je s t  skutkiem zja
wisk odmiennych.

Różnice w ukształtowaniu materyałów, 
które ogarnęły ruiny Pompeji i Herku
lanum, pozwalają zrozumieć, dlaczego wy- | 
dobywane stamtąd przedmioty zachowa
ły się w każdem z tych miast inaczej. 
W Pompeji ani pumeksy, ani popioły, 
przyniesione drogą powietrzną, nie two- i  

rzą nigdzie ścisłej masy; stanowią one 
środowisko przepuszczalne, które ułatwi
ło przenikanie tlenu i dwutlenku węgla, 
przyniesionych przez wodę deszczową 
z powietrza. To też tam szczątki orga
niczne po większej części zniknęły. Przed
mioty metalowe szybko uległy utlenie
niu; zwłaszcza przedmioty, w których 
skład wchodziła miedź, pokryły się cha- j 
rakterystyczną patyną, zieloną lub nie
bieską, o powierzchni częstokroć chropo
watej,. utworzonej przez węglany zasa
dowe.

Przeciwnie w Herkulanum tut' natych
miastowo twardniał, skutkiem zwięzłości 
błota, mającego znaczenie cementu; z cza
sem stał się on jeszcze bardziej zwartym 
wskutek wsiąkania węglanu wapnia. Po- j  

wstała w taki sposób twarda skała, któ
ra daje się obrabiać, niby kamień cioso- \ 
wy; broniła ona od zwietrzenia przed- i 
mioty, które otaczała, to też bronzy w | 
Herkulanum uległy utlenieniu w sposób 
daleko słabszy i posiadają piękną ciemną 
barwę, o gładkiej powierzchni, pozwala
jącą odróżnić je  od tych, które pochodzą 
z Pompeji. Z tej samej przyczyny spo- I 
tykamy tu mnóstwo szczątków z drzewa, 
uległych w mniejszym lub większym sto
pniu zwęgleniu z powodu utlenienia, a 
nie przez ogień,—nawet cenne papirusy 
mogły się tam zachować do naszych 
czasów.

Kończę na uwadze, która bardzo czę- 1 
sto przychodziła mi na myśl, kiedym 
w przeciągu kilku miesięcy przebiegał 
naprzód dymiące ruiny St. Pierre, a na
stępnie wykopaliska w Herkulanum i 
Pompeji.

Katastrofa w roku 79 była klęską dla 
mieszkańców Kampanii, ale przynajmniej i

śmierć ich nie była bez pożytku dla ca
łej ludzkości. Wezuwiusz nietylko ura
tował arcydzieła sztuki z epoki, kiedy 
najmniejsze potrzeby codziennego życia 
wyrażały się w eleganckiej i wytwornej 
formie. Dzięki cennym materyałom, jak 
bronz i marmur, produkty wulkaniczne 
utrwaliły, że tak powiem, życie staro
żytnych, uchwycone w pełnym biegu 
i w ten sposób zachowały dla nas skar
by obserwacyi wszelkiego rodzaju, j a 
kich próżnoby szukać gdzieindziej. Tru
dno mówić o zniszczeniu, kiedy chodzi 
o Herkulanum lub Pompeji.

Inaczej się przedstawia sprawa z St. 
Pierre; przyszłość niczem nie wynagro
dzi śmierci jego nieszczęsnych mieszkań
ców. Jeżeliby nawet, nazajutrz po ka
tastrofie, ruiny pozostały nietknięte pod 
swym szarym całunem; jeżeliby, mimo 
wszystko, przywiązanie do ziemi rodzin
nej i zapomnienie niedawnej a tragicznej 
przeszłości nie powołały znowu miesz
kańców na miejsce zburzonego miasta — 
poszukiwacz, któryby po kilku tysiącach 
lat przyszedł poruszyć te popioły, nie- 
wieleby tam znalazł z rzeczy, coby mu 
pozwoliły sądzić o naszej epoce, bardziej 
goniącej za korzyścią, niż pięknem. Rdza 
oddawna pożarłaby ostatnie ślady ge
niuszu wieku żelaza, a z reszty... uie 
utworzonoby drugiego muzeum neapo- 
litańskiego.

Tłum. Cz. Łopuski.

Prof. dr. JA N  MOLISCH.

P Ę D Z E N IE  ROŚLIN ZAPOM O CĄ  
KĄPIELI C IEPŁY CH .

Przed “25 laty zwiedzałem w Wiedniu 
wiosenną wystawę kwiatową. Przecho
dząc od jednej grupy do drugiej, podzi- 

l wiałem wspaniałe hodowle, bogactwo ro
ślin zwrotnikowych i równikowych, ką
pałem się w woni i barwach storczyków 
egzotycznych. Nic wszakże nie wzbu
dziło we mnie tyle podziwu, co urządzo--
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ne przez ogrody Rotszylda grupy, sym
bolizujące cztery pory roku.

„Wiosnę“ przedstawiało drzewo wiśnio
we, osypane soczystemi owocami, otoczo
ne pierwiosnkami, hyacyntami, narcyza
mi oraz innem kwieciem wiosennem. Po
środku klombu letniego stało drzewo mo- 
relowe z czerwieniejącemi morelami, na
około kwitły balsaminy, maki, pachniała 
rezeda i werbena. Dalej—„jesień“ wabiła 
oko obficie zwisającemi winnemi grona
mi, do ziemi gięły się wśród smutnych 
astrów i georginij gałęzie obciążone doj- 
rzałemi brzoskwiniami. Nareszcie kra
jobraz zimowy: na tle najrozmaitszych 
iglastych grusza zimowa ze wspaniałemi 
owocami... '

Tylko znawca może ocenić, wiele tru
du trzeba było włożyć, aby w jednym 
i tym samym dniu zebrać kwitnące i 
owocujące rośliny najrozmaitszych pór 
roku. Przecie, jak  to powszechnie wia
domo, rośliny w większości wypadków 
nie mogą rozwijać się bez przerwy i za
padają w t. zw. okres spoczynku. Wi
śnia przeniesiona po listopadzie do cie
płego pokoju lub cieplarni nie rozwija 
zaraz nowych pędów; czyni to dopiero 
po pewnym czasie—na wiosnę zaledwie. 
Ogrodnicy zawodowi drogą wieloletnich 
żmudnych starań doszli nakoniec do wy
nalezienia sposobów, aby módz dostar
czać na rynek zupełnie niezależnie od 
pory roku wielu kwitnących lub owocu
jących roślin. Okres spoczynku zajmo
wał jednak nie tylko praktyków. Wiele 
uwagi poświęcili mu też uczeni — i po 
wielu badaniach zdołali otrzymać cenne 
wskazówki, w jaki sposób można go 
skrócić lub zupełnie usunąć.

Przypomnę chociażby, że H. Miiller- 
Turgau usunął okres spoczynku u bulw 
ziemniaka, przetrzymawszy je 14 dni w 
lodowni w temperaturze cokolwiek niż
szej od zera, duński zaś botanik W. Jo- 
hannsen wykrył metody pędzenia roślin 
zapomocą eteru. Lilak lub inny krzew, 
znajdujący się w okresie spoczynku, pu
szcza pędy natychmiast, jeżeli poddamy 
go w ciągu 24 godzin działaniu pary 
eteru.

W ostatnich czasach udało się mi opra

cować naukowo inny jeszcze sposób pę
dzenia, zastosowany po raz pierwszy nie
dawno w hodowli praktycznej.

Metoda ta, nazwę ją  metodą kąpieli 
ciepłych, polega na tem, że gałęzie lub 
krzaczki rozmaitych roślin trwałych (lesz
czyna, lilak, agrest, kasztan dziki, dereń 
i t. d.) zanurza się na 9 — 12 godzin w 
wodzie ciepłej (30—20°C) a następnie ho
duje się w temperaturze pokojowej. Ta
ka kąpiel ciepła skraca znacznie lub usu
wa zupełnie okres spoczynku i zapomocą 
niej można dowolnie przyspieszać rozwój 
organizmu. Sposób jej stosowania jest 
widoczny bez bliższego opisu z dołączo
nych rysunków.

Oto kilka przykładów:

I. 19 listopada 1907 r. odcięto 6 ga
łęzi Porsythia suspensa. Trzy z nich 
trzymano przez 12 godzin w wodzie cie
płej (25 — 32°C), pozostałe zaś przez ten 
czas znajdowały się w atmosferze o tem
peraturze pokojowej. Następnie wszyst
kie hodowano dalej w oranżeryi. Wynik 
był wspaniały: kąpane osobniki zakwitły 
po 12 dniach.

II. Krzak lilaku zakwitł w 40 dni po 
12-godzinnej kąpieli w wodzie, posiada
jącej 31—37°C. Kąpiel urządzono w gru
dniu 1907 r.

III. Kilka gałązek leszczyny, przy
twierdzonych do gałęzi, przez 12 godzin 
trzymano w wodzie ciepłej (25 — 30°C). 
Okryły się one po 6 dniach kotkami, na
tomiast na gałązkach tej samej gałęzi
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nie kąpanych żadnego rozwoju nie spo
strzeżono.

Oprócz tego bardzo szczególnego faktu, 
że działanie pobudzające kąpieli ciepłej 
jest umiejscowione, należy zaznaczyć je 
szcze dziwniejszy: oto działanie to może 
przez czas pewien pozostawać w ukryciu, 
t. j. występować na jaw  dopiero znacz
nie później, zależnie od woli naszej. Wy
kąpane gałęzie można np. czas jakiś trzy
mać w temperaturze niższej—w ogrodzie 
jesienią lub zimą—i nie rozwijają się one 
wtedy, ale po przeniesieniu do oranżeryi 
zachowują się odrazu tak, jakgdyby tyl
ko co zostały wyjęte z wody cieplej.

Pomyślny wynik doświadczeń wyżej 
opisanych zależy od własności znajdują
cych się w stanie spoczynku roślin, pą
czków, por roku, a szczególniej od na
stępujących czynników:

a) Trwanie kąpieli. W ogólności wy
starcza 6—12 godzin. Dłuższe zanurze
nie nie może być polecane, ponieważ ro
śliny w temperaturze wyższej wymagają 
większej ilości tlenu, w wodzie zaś do
pływ gazu tego je s t  utrudniony. Nor
malne oddychanie osłabnie wtedy, na je 
go miejsce występuje śródcząsteczkowe, | 
a produkty jego skupiając się w większej ; 
ilości mogą zatruć pączki.

b) Temperatura wody. Dla wszyst
kich użytych przeze mnie do doświad
czeń roślin najpomyślniejsza nie je s t  je 
dna i ta sama temperatura. Na leszczy
nę, agrest, lilak, Forsythia suspensa naj
lepiej działa 30°C, dla brzozy, dereniu 
i t. d. niezbędna je s t  kąpiel o temperaturze 
35—40°C.

c) Głębokość stanu spoczynku. U pe
wnych roślin ciepła kąpiel wywołuje roz- | 
wój już zaraz po utracie liści, u innych 
znacznie później. Kasztan dziki np. mo
żna w ten sposób pędzić dopiero w g ru 
dniu lub styczniu. Im bliżej koniec pe- 
ryodu spoczynkowego, tem różnice stają 
się mniejszemi. W samym końcu tego 
okresu ciepła kąpiel może nawet po
wstrzymywać rozwój pąków; przekona
łem się o tem dobitnie z doświadczeń 
nad Forsythia i leszczyną.

Trzeba zaznaczyć też, że u niektórych 
roślin ciepła kąpiel działa inaczej na pą

czki zielne inaczej na kwiatowe. Tak 
u leszczyny pączki kwiatów pręcikowych 
pod wpływem kąpieli ciepłej rozwijają 
się już jesienią, zielne natomiast dopiero 
po Nowym roku.

Spoczynek pączków’ zielnych u leszczy
ny jest więc znacznie głębszy i może 
być, widocznie, przerwany dopiero wte
dy, gdy przemiany chemiczne dokonywa- 
jące się u nich dojdą do pewnego pun
ktu.

Ogrodownictwo posiada tedy obecnie 
dla pędzenia wielu roślin — lilaku, kon
walii, azalii, — obok metody Johannsena 
jeszcze drugą, która dla taniości swej, 
prostoty i bezpieczeństwa powinna zna- 
leść zastosowanie powszechne.

Tłum. Ad. Cz.

Korespondencya Wszechświata.

Światło zodyakalne.

Dnia 24-go stycznia roku bieżącego o go
dzinie 8 m. 15 wieczorem widziałem tu  
rzadkie zjawisko zwane światłem zwierzyń- 
oowem (zodyakalnem). Na zachodniej części 
pogodnego gwiaździstego nieba zjawił się 
świetlny tró jkąt podstawą swoją opierający 
się o widnokrąg, pokrywający sobą gwia
zdozbiory: Wodnika, Ryb, Barana w części 
zaś Wieloryba, Pegaza, A ntrom edy, a wierz
chołkiem swoim sięgający prawie Plejad, bę
dących wówczas nieco na zachód od połu
dnika. Główna oś zjawiska przypadała w 
płaszczyźnie ekliptyki, będąc prawie równo
ległą do znajdującej się ku północy Drogi 
Mlecznej.

J a k  wiadomo, ciekawe to zjawisko nie 
znalazło jeszcze w nauce dostatecznego wy
jaśnienia. Pomimo licznych hypotez, przyj
mujących światło zwierzyńcowe za zjawisko 
natu ry  kosmicznej (Barnard, Stoney, Bver- 
shed, Śeeliger, Arrhenius) zjawiła się w osta
tnich czasach hypoteza uważająca światło 
zodyakalne za zjawisko natury  tellurycznej, 
hypoteza dowodząca, że zjawisko to  nie na
leży do astronomii lecz do meteorologii. Tak 
sądzi F ryderyk  Schmid (Das Zodiakallicht. 
E in Yersuch zur Losung der Zodiakallicht- 
frage. Lipsk, 1908).

Podaję tę  notatkę dla tych, którzy łączą 
zjawienie się światła zwierzyńcowego z ilo
ścią plam na słońcu, aby mogli powiększyć
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swoję statystykę z wynikiem ujemnym lub 
dodatnim.

Dr. Feliks Przypkowski. 

Jędrzejów, 26 I 09.

KRONIKA NAUKOWA.

0 promieniach elektryczności dodatniej.
W październikowym numerze Phil. Mag. J . 
J .  Thomson podaje wyniki swych nowych 
poszukiwań nad własnościami promieni do
datnich. Goldstein przed kilku laty dowiódł, 
że emisya promieni katodalnych nie jest 
zjawiskiem tak  prostem, jak sobie wyobra
żano, i że oprócz promieni katodalnych wła
ściwych od katody wybiega przynajmniej 
pięć innych rodzajów promieni. Między in- 
nemi są tam  też promienie elektryczności 
dodatniej, k tóre wbrew wszelkim przewidy
waniom skierowane są od katod)' ku ano
dzie, czyli biegną w kierunku przeciwnym 
do kierunku linii sił elektrycznych. Zba
daniem ty ch  właśnie promieni zajął się w 
swej praoy J . J .  Thomson. Okazało się, że 
promienie te  pod względem prędkości 
(2 X  108 i charakterystycznego stosun

ku 6 ( 6 =  104 | zupełnie są analogicz
ni V m )

ne z promieniami kanałowemi Go do wyjaś
nienia paradoksalnego kierunku ruchu J .  J . 
Thomson przypuszoza, że, być może, czą
stki dodatnie w pobliżu katody wiążą się 
w sposób nietrw ały z dwoma elektronami, I 
przez co zyskają ładunek odjemny i są chwi- ; 
Iowo odpychane przez katodę. Potem w dro
dze tracą te  cząstki odjemne i ostatecznie 
wykazują ładunek dodatni. Podobny mecha- i 
nizin ma również tłum aczyć własności pro
mieni kanałowych, które w najbliższej prze
strzeni poza katodą są elektrycznie obojętne. 
A utor przytacza też kilka doświadczeń, któ
re zdają się potwierdzać powstawanie ta 
kich związków nietrwałycli.

St. L.

Zastosowanie komórki foto-elektrycznej 
do widzenia na odległość. Wiadomo, że se
len wskutek oświetlenia zmienia swój opór 
galwaniczny i zmiana oporu wywołuje zmia
nę siły prądu w całym obwodzie galwanicz
nym, do którego selen jest włączony. Jeśli 
tedy stacye A i B  są połączone drutem, po 
którym  prąd może przechodzić, a na stacyi 
A  oświetlimy selen włączony do obwodu, to 
stacya B  zauważy natychm iast zmianę siły 
prądu. Zapomocą odpowiedniego mechani

zmu (elektro • magnetycznego) zmiana siły 
prądu na stacyi B  może wywoływać naod- 
wrót zmianę natężenia światła. To jest za
sada przenoszenia na odległość zjawisk świe
tlnych. W  praktyce komórka selenowa oka
zuje pewną wadę: oto nie reaguje na zmia
ny oświetlenia natychmiastowo, ale tylko 
stopniowo, okazuje niejako bezwładność; oko
liczność ta ogranicza możliwość stosowania 
selenu w praktyce. W  ostatnioh czasach 
znaleziono inny środek, by zmianę natężenia 
pewnego źródła światła oddać przez zmianę 
siły prądu elektrycznego Ł)— w efekcie foto- 
elektrycznym. P ły ty  metalowe oświetlone 
promieniami ultrafioletowemi wysyłają elek
trony negatywne; potasowce (szczególnie ru- 
bid) wysyłają elektrony negatywne już pod 
wpływem zwykłego, widzialnego światła. 
Wyobraźmy sobie napełnioną rozrzedzonym 
gazem komórkę, w której się znajdują dwie 
elektrody połączone z biegunami źródła elek
tryczności; katoda niechaj będzie sporządzo
na np. z rubidu. Dopóki komórka znajduje 
się w ciemności, prąd nie będzie przecho
dził, bo gaz rozrzedzony przedstawia zaduży 
opór galwaniczny; gdy jednak rubid oświe
tlimy, zacznie on wysyłać elektrony nega
tywne, t. j. elektryczność odjemna będzie 
przechodziła z katody ku anodzie; im sil
niejsze światło, tem więcej elektronów ne
gatywnych będzie przechodziło przez ko
mórkę. Transport elektryczności odjemnej 
od katody ku anodzie jest równoważny p rą
dowi; siła owego prądu jest proporcyonalna 
do natężenia użytego światła. Taka ko
mórka foto-elektryozna włąozona do obwodu 
galwanicznego spełnia tedy tę samę funkcyę, 
co selen, z tą ważną różnicą, że komórka 
foto-elektryczna reaguje natychmiastowo na 
zmiany natężenia światła, nie okazuje bez
władności. Że jej jednak dotychczas w prak
tyce nie stosowano, to pochodzi stąd, że 
przez komórkę foto-elektryczną można prze
syłać tylko słabe prądy, co niemożliwem 
czyni przesyłanie zjawisk świetlnych na 
większą odległość. W ytw orzyć komórkę fo- 
to-elekt ryczną dla silnych prądów udało się 
J . Rosenthalowi —jak donosi w komunikacie 
tymczasowym (wygłoszonym na zjeździe 
przyrodników niem. w Kolonii). Zbudował 
ją  podczas prób ulepszenia metod telegrafii 

1 obrazów i fotografii; Rosenthal sądzi, żejego 
komórka foto-elektryczna zwiększa widoki 
rozwiązania problemu widzenia na odległość.

J. L. S.

Radyoaktywność ziemi. E lster i Gcilel 
wykryli przed kilku laty, że powietrze atrno-

') Zob. m. p. artykuł: „Fotometr elektrycz
ny" w „Wszecnświecie" z r. 11)07.
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sferyczne zawiera emanacyę radyoakty wną; 
szukając źródła owej emanacyi, badali za
wartość emanacyi powietrza wyssanego pom
pą z ziemi: owo powietrze okazało się silnie j  

radyoakty wnem, stąd prosty wniosek, że 
źródłem emanaoyi w powietrzu jest ziemia; 
i rzeczy wiśoie próbki ziemi umieszczone pod 
klojzem  razem z elektroskopem okazywały 
się radyoaktywne. Od tego czasu w róż
nych stronach robiono pomiary radyoakty- 
wności ziemi, i okazało się, że wszędzie ba
dana ziemia-, jest radyoakty wna ale w róż
nym  stopniu. Radyoaktywnośó należy p ra
wdopodobnie przypisywać zawartości ma- 
łyoh ilości radu. Że rad znajduje się wszę
dzie, prawie w całej skorupie ziemskiej, nie 
należy się dziwić; prawdopodobnie i w szyst
kie inne pierwiastki są rozpowszechnione po 
całej ziemi, ale dla innych pierwiastków nie 
mamy metod do wykryw ania znikomo ma
łych ich ilości, jak  to możemy czynić w 
przypadku pierwiastków prom ieniotwórczych 
zapomocą metody elektrycznej. Metoda elek
tryczna nie jest jedyną do wykryw ania ra
dyoakty wności. Ju ż  w początkach badań 
nad radyoaktywnością P io tr i M arya Curie 
spostrzegli, że promienie ciał radyoakty w- 
nych barwią szkło i porcelanę. Wiadomo, 
że szkło, które leżało dłuższy czas w ziemi, 
zabarwia się na fioletowo; wobec faktu, że 
w wielu miejscach znaleziono, że ziemia jest 
radyoaktywną, można z wielkiem prawdo
podobieństwem owo zabarwienie przypisy
wać radyoakty wności i zatem zabarwienie 
szkła leżącego w ziemi uważać za wskaźnik 
radyoaktywności. W  ten sposób P . Bordas 
wykrył dosyć silną radyoaktywność ziemi 
w Chile, w okolioacb, gdzie się znajdują ko
palnie saletry. W  ty ch  okolicach znajdują 
często w ziemi kawałki szkła zabarwione 
fioletowo; szkło pochodzi prawie wyłącznie 
z butelek od pewnego rodzaju wódki uży
wanej przez tam tejszych mieszkańców; szkło 
ty ch  butelek jes t pierwotnie zupełnie bez
barwne. Na zlecenie Bordasa umieszczono 
w różnych stronach w Chile kawałki szkła, 
pierw otnie bezbarwnego, częścią bezpośred
nio na ziemi częścią na dachach. Po kilku 
dniach okazało się, że kawałki na ziemi 
umieszczone zabarwiły się fioletowo, a ka
wałki na dachach pozostały bezbarwne. 
Chcąc się upewnić o radyoaktywności ziemi 
w Chile, Bordas kazał sobie przysłać stam 
tąd próbki ziemi z różnych stron, badanie 
jednak tych  próbek (metodą elektryczną) 
nie dało żadnego rezultatu : podczas długie
go transportu  próbki widocznie straciły  ra
dyoaktywność. Bordas uciekł się tedy do 
metody fotograficznej: sporządził kasetki,
z k tórych  każda zawierała dwie warstwy że
latyny podzielone p ły tą  metalową. Kasetki 
te umieszczono znowu w Chile w różnych

stronach na ziemi tak, że jedna warstwa 
była zawsze zwrócona ku ziemi, druga ku 
słońcu Po pewnym czasie okazało się, że 
w większej części kasetek warstwy zwróco
ne ku ziemi poczerniły się, zwrócone zaś ku 
słońcu pozostały niezmienione: promienie
z ziemi poohodzące zdołały tedy przeniknąć 
drzewo i wywrzeć działanie na żelatynę. 
Świadczy to niewątpliwie o radyoaktyw no
ści ziemi w tych  stronach i to o dosyć zna
cznej radyoaktywności. Bordas zamierza 
prowadzić dalej badania nad radyoaktywno* 
ścią ziemi w Chile, przyczem szczególnie mu 
chodzić będzie o ewentualny związek pomię
dzy ową radyoaktywnością a wielkiemi po
kładami saletry w Chile.

J. L. S.
(Comptes Rendus).

Barwa krasnorostów. Olbrzymi wpływ 
światła na rozprzestrzenienie i rozmiary ro
ślin wodnych, w szczególności zaś wodoros
tów, oddawna jest znany. W badaniach 
klasycznych w tym  kierunku stwierdzono, 
że flora wodorostów zmienia się zależnie od 
poziomu wody: sinice i zielenice rosną bliz- 
ko powierzchni, miejsce ich w miarę wzra
stania głębokości zajmują brunatnice i kra- 
snorosty. Przyczyna tego zjawiska, zdawa
łoby się, jest bardzo prosta: światło przeni
ka tylko do pewnej głębokości zależnie od 
przezroczystości wody; przedewszystkiem są 
pochłaniane promienie czerwone i żółte, p ro 
mienie zaś najbardziej załamujące się prze
nikają najgłębiej. Dlatego też krasnorosty 
z powodu własności swego barwnika mogą 
zużytkowywać wspomniane promienie, i zaj
mować najgłębsze strefy, gdy tymczasem zie
lenice mogą żyć tylko blizko powierzchni. 
Najżarliwszym obrońcą tej teoryi był En- 
gelmann, a następnie uczeń jego Gaidukow.

Od kilku jednak lat teorya Engelm anna 
poczęła tracić zwolenników wśród botaników, 
dla któryoh nie wystarczało badanie roślin 
w samem tylko laboratoryum .

W edług prof. Sauvageau barwa wodoros
tów zależy nie od jakości, lecz od ilości pro
mieni. Oi, którzy zbierali rośliny morskie, 
powiada Sauvageau, wiedzą, że rozmaityoh 
krasnorostów, żyjącyoh normalnie na pewnej 
głębokości, należy szukać w szczelinach i 
załamaniach skał, a więc rośliny te  poszu
kują nie ty  oh lub innych promieni, lecz 
oświetlenia o małem natężeniu.

W grotach nadbrzeżnych, otrzym ując) cli 
osłabione światło rozproszone, Calliblepharis 
eiliata spotyka się w takiejże^obfitości,1 jak  
i na głębokości 50 m. Piękny mały krasno- 
rost Bostrychia scorpioides żyje blizko po
wierzchni morza, zresztą wogóle krasnorosty 
można znaleźć na rozmaitych głębokościach.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, za-



JSIa 6 WSZECHŚWIAT 95

obserwowany przez Sauvageau, że rozmaite 
krasnorosty warstw górnych, poddane in ten
sywnemu oświetleniu, przystosowują się do 
pewnego stopnia do nowych warunków, 
zmieniając swoję barwę. Tak np. Gelidium 
pulrinatum , rosnące pod zasłoną ścian lub 
skat, wystawione na pełne słońce stają się 
brunatno-żółtawe. Peyssonnelia sąuam aria 
pod wpływem natężonego oświetlenia ziele
nieje. Rissoella, ciemno-purpurowa na wio- 
snę, przybiera barwę żółtą w końcu czer
wca, osobniki jednak zacienione zachowują 
barwę pierwotną. N iektóre Polysiphonia (np. 
Gigartina acicularis), tworzą niekiedy do
koła niektórych gatunków Cystoscira lub 
innych większych wodorostów gęste i grube 
skupienia; otóż na powierzchni takich sku
pień, badanych w lecie w miejscach dobrze 
oświetlonych, nici wspomnianego wodorostu 
są koloru brunatnego lub zielono-oliwkowe- 
go, gdy tymczasem w miąższu takiego sku 
pienia nici tego samego wodorostu mają 
charakterystyczną ciemno • czerwoną barwę.

Krasnorosty, żyjące w górnych warstwach 
wody, w miejscach nawpół zacienionych, nie 
są bynajmniej bardziej upośledzone w walce
0 byt, niż gatunki zielone; jeżeli ilość świa
tła, którą otrzym ują, jest mała, to jednak 
są zdolne zużytkować promienie w sposób 
bardziej różnorodny, niż gdyby były wprost 
zielone.

Cz. St.
(l?ev. scient.)

Badania fizyologiczne nad rozwojem owo
ców i nasion. Powietrze znajdujące się we
wnątrz ścianki owocu i otaczające nasiona, 
według badań W. Lubimenki, wykazuje 
(u młodych owoców Colutea arborescens) 
ciśnienie większe o 0,15 — 0,26 atmosfery od j  

normalnego. Oprócz tego analiza wykazuje, 
że skład zawierającego się w owocu gazu 
wogóle różni się od powietrza normalnego
1 że wytwarzający się przez oddychanie na- j  

sion dw utlenek węgla bardzo powoli przeni- I 
ka nazewnątrz. Przekonać się o tem łatwo, 
przenosząc młode owoce Colutea do ciemno
ści: po 3— 4 godzinaoh ilość dw utlenku wę
gla wewnątrz owocu znacznie wzrasta. We
wnętrzna atmosfera owocu, podług badań 
Lubimenki, w temp. 25° po 4 godzinach 
zawiera 2,20—2,50°/0 dw utlenku węgla, owo
ce zaś wystawione na światło wykazują 
0,25—0,30%  te &° Razu.

Dalsze badania wykazały, że wewnętrzna 
atmosfera owocu jest zawsze bogata w dwu- 
I lenek węgla.

Jeżeli ściankę owocu przetnem y i w ten 
sposól) ustalimy bezpośrednie zetknięcie się 
atm osfery wewnątrz owocu z powietrzem 
zewnętrznem, to rozwój nasion (u grochu, 
Colutea i L athyrus latifolius) ustaje, a owo-

ce po 6 — 8 dniach opadają, po  usunięciu 
w zupełnie młodych owooach (u grochu i 
L athyrus latifolius), w których ścianki we
wnętrzne jeszcze stykają się z sobą, jednej 
połowy ścianki zewnętrznej, rana szybko się 
zaciąga, a nasiona rozwijają się w dalszym 
ciągu. Dojrzale owoce powstałe w ten spo
sób są o połowę mniejsze od normalnych, 
nasiona zaś mają kształt walcowaty. Na 
podstawie powyżej przytoczonych faktów 
p. Lubimenko dochodzi do wniosku, że dla 
normalnego rozwoju nasion konieczna jest 
zamknięta atmosfera i że znaczenie ściar.ek 
owocu polega na tein, aby tej atmosferze 
zapewnić skład odpowiedni; następnie—że 
kształt i ciężar nasion może być znacznie 
zmieniony zapomocą środków mechanicz
nych.

Cz. St.
(Conip. rend.).

Dziedziczenie wielopalcowości. Pakty  wie- 
lopalcowości oddawna są już znane, lecz do
piero w 1894 r. B arfurth zdołał na drodze 
doświadczalnej wywołać wielopalcowość u 
aksolotla i jednocześnie wyjaśnić mechanizm 
tej anomalii. Zapomocą operaoyi dość skom
plikowanej, a polegającej na amputowaniu 
kończyny przedniej powyżej napięstka w po
łączeniu z uszkodzeniem kości promieniowej 
lub łokciowej, badacz pobudzał zdolność re
generacyjną nietylko w jednem miejscu, lecz 
w dwu a nawet i więcej; operacya musi być 

I wykonana tak, aby ośrodki regeneracyi nie 
j  mogły zlewać się w jedno; kończyna opero

wana regeneruje wówczas dwie ręce lub 
większą ilość palców. Nadmierna ilość pal
ców wywołana doświadczalnie może być do 
pewnego stopnia przekazana potomstwu, ja 
ko cecha nabyta w ciągu rozwoju osobnika.

Niedawno Barfurth prowadził badania nad 
zjawiskiem wrodzonej nadmiernej liczby pal
ców.

Badacz ten pośród 220 kur znalazł 7 (3,5°/o) 
mających nadmierną liczbę palców; kury te 
o pięciu palcach zostały sparzone z normal
nym kogutem i dały 152 kurczęta, z  k tó
rych 80 (52,6°/o) było normalnych, 72 zaś 
(47,4%) o nienormalnej liczbie palców. Po
nieważ liczba osobników normalnych i nie
normalnych była prawie jednakowa, a więc 
można wnosić, że wpływ ojca i matki ró- 

! wnoważą się. Badania Barfurtha są ważne 
z tego względu, że potwierdzają poglądy 
Gegenbaura na zjawisko nadmiernej ilości 
palców.

Cz. St,
(Rev. scient.) *
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Rozmaitości.
Połów fok w Urugwaju. Połów ten od

bywa się na wysepkach Lobos, Palonio, Oa- 
stillos, Coronilla i t. d , na A tlan tyku , na- 
wprost wybrzeża Rocha i Maldonado.

Wywóz skór foczych z U rugw aju daje 
każdego roku do 50 000  dolarów. Prawo 
połowu należy do rządu, k tó ry  puszcza to 
prawo w dzierżawę na la t 8 . Dzierżawca 
płaci czynsz roczny i należności 0,20  dola
rów za każdą fokę zabitą i 0,10  doi. za 10 
kilogramów wydobytego tłuszczu.

Należność ta  w przeciągu 12 lat ostatnich

doszła do sumy 70 000 dolarów —  (około 
140 000 rubli).

W roku 1903 prawa połowu zostały na
byte przez angielskie towarzystwo „The 
U ruguay Lobos Pishing 0 -o “, które podaje 
następującą s ta ty stykę skór foczych oraz 
wydobytego tłuszczu:

(rok) (skóry) (tłuszcz)
1904 10 879 29 888 kilogramów
1905 5 033 21 710
1906 12 083 45 560 „
1907 10 492 52 470 „
Średnia roczna z 35 lat ostatnich wynosi

1 5 000 skór i 32 000 kilogr. tłuszczu.
(Revne M aritime). M. S.

BULETYM METEOROLOGICZNY
za czas od 11/1 do 20/1 1909 r.

(Ze spostrzeżeń na Stacyi M eteorologicznej Centralnej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie).

D
z

ie
ń B arometr red . 

do 0° i na cięż* 
kość. 700 mm-1

Tem peratura w st. Cels.
Kierunek i prędk. 

wiatru w m/sek.
Zachmurzenie

(0 -1 0 )
2 3 
| - g

w §■

mm

UWAGI

7 r . i 1 P- j 9 w. 7, r. 1 p. 9 w. N ajw . N ajn . 7 r. i l  p- 9 w. 7 r. 1 p. 9w.

u 48,8 47,8 45,7 —4,8 - 2 ,6 - 3 ,7 - 1 ,1  - 5 ,4 s a s . S8 1 0 3 3 —

12 41,7 38 ,0 .37 ,6 - 2 ,3 0.9 1,4 1,5 - 4 ,1 s 9 ®7 s w 10 1 0 . 10 10 0,0 A  8 a.

18 39,2 40,3 40,6 0.4 1,4 - 1 ,0 1,5 - 1 .6 s w , ; W T W ; 8 0 4 8 0,3 A

14 31,2 26,3 28,6 - 3 ,8 - 1 ,5 0,0 1,0,—4,1 E , s e 5 N W , 1 0 # 1 0 * 1 0 # 3,6 *  l  p .; 9 p.

15 38,1 39.9 39,4 -3 ,4 1.5 2 2 2,2 —4,0 0 NW, s 7 10 1 0 = 10* 1,8 • 9 p. i w  nocy

16 45,4 47,4 48,3 1.5 2,2 1.5 3,4 1,0 W , 0 E , 6 10 1 0 = —

17 49,4 51,7 55,2 1.0 1,6 1,3 1,8 0,0 W . W . W , 10 10 10 0,0 *  6 a.

18 61,4 62,5 <53,6 0,4 1.2 - 0 ,9 1,4 - 1 .2 N W , N W , E , 10 10 10 —

19 62.7 61,4 59,6 - 1 ,6 - 1 .0 - 2 ,5 - 0 ,8  - 3 .5 K, Ej- e h 10 10 0 —

20 58.2 58.4 60,0 - 5 ,8

|

- M - 5 ,0 -2 ,4  -6 ,5 E. s e 5 S E r 8 0 5 0 i— i a.

1dnie 47,6 47,4 47,9 -1 ,°8 0,°1 ■ 0,°7 0,°9 -2,°9 4,2 4,7 6,1 8,3 8,2 —

Stan średni barom etru za dekadę '/a (7 r .~ p  1 p ~[~9 w.) — 747,6 mm

Tem peratura średnia za dekadę: (7 r. | 1 p .—f~2X9 w)— —0°,8 Cels.
Suma opadu za dekadę: — **,< mm

T R E Ś ć N U M ERU . W  se tną  rocznicę urodzin K arola D arw ina, przez Józefa Nusbaum a. — 
A. Laeroix. O statnie dnie H erkulanum  i Pom peji, tłum . Cz. Łopuski. — Prof. dr. J a n  Moliscli. P ę 
dzenie roślin zapomocą kąpieli ciepłych, tłum . Ad. Cz.—Korespondeneya W szechśw iata. — K ronika 
naukow a..—Rozm aitości. — B u le tyn  m eteorologiczny.

Wydawca W. Wróblewski Redaktor Br. Znatowicz.
Drukarnia L. Bogusławskiego, Ś-tokrzyska N r. 11. Telefonu 195-52.


